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23. září 1918 se v  Červeném Kostelci narodil Martin Růžek, vlastním 

jménem Erhard Martin, český herec, dlouholetý člen činohry Národního 

divadla  v  Praze. V začátku své profesionální 

kariéry se věnoval rovněž divadelní režii.

www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

Gate

3. sraz rodáků
a přátel obce Dolsko

Sobota 25. 9.
ve 13 hodin

u hasičské zbrojnice
na návsi v Dolsku

Stříhání stromků
a živých plotů.

Tel. 724 173 560

Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

JAZYKOVÉ KURZY

JAZYKOVÉ A VZD LÁVACÍ KURZY, B EDNÍ P EKLADY A TLUMO ENÍ

Ve školním roce 2021/2022 op t otevíráme

angli ník)
n m ník)

+ konverza ní kurzy

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
P íhlášky:

NJ  -  603 440 969
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„Soutěž o nejlepší štrúdl“ připravili
na neděli 3. října 2021 od 14 hodin 
v Černčicích. Zúčastnit se může každý 
bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání, 
kdo doručí pořadatelům na místo ko-
nání v černčické tělocvičně svůj štrúdl 
v  době od 13 do 14 hodin. Předmě-
tem hlasování bude celkový dojem ze 
soutěžního vzorku, hodnotí se vzhled, 
chuť, vůně a originalita. Více info na 
tel. 602 628 900.

Podzimní štrúdlování

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Chata na zajímavém oblíbeném 
místě u lesa na Kramolně. Jedná se 
o zděnou, udržovanou chatku  se sklení-
kem umístěnou na okraji rekreační zóny. 
Objekt je vybaven v suterénu koupelnou  
a splachovacím wc.

Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko .................................................... info v RK
Prodej rozhledny na vrcholu Černé hory, zajímavá investice ..........................................25 000 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí ..............................1 590 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě ..............................................1 690 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.

Cena: 1 590 000,- Kč

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz:
Stal jsem se účastníkem dopravní nehody. Pojišťovna viníka 
mně uhradí náklady na opravu mého auta, ale zajímalo by 
mne, zda mi zaplatí i půjčení náhradního vozidla po dobu 
opravy.

Tím, že jste v důsledku dopravní nehody a následně nutné opravy Vašeho auta omezen 
v možnosti používat vozidlo, můžete jako součást škody nárokovat i náklady vynaložené 
na vypůjčení náhradního vozidla. Tyto náklady však musí být vynaloženy v nutném rozsahu 
a účelně. To znamená, že by vypůjčené auto mělo být srovnatelného typu a délka vypůjčení 
odpovídat době trvání opravy vašeho vozidla. Zároveň v případě, že by oprava auta nebyla 
účelná z důvodu totální škody, náklady na vypůjčení vozidla by byly hrazeny pouze za dobu 
před oznámením této skutečnosti poškozenému.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

Popravdě jsem dlouho zvažovala, 
jestli jít do třetice do sněmovních vo-
leb, jelikož jsem měla tu čest být po-
slankyní v letech 2006 – 2013 a nyní 
osmým rokem pracuji  jako ředitelka 
kontaktního pracoviště Úřadu práce, 
kde usiluji o  větší provázanost škol 
s  konkrétními fi rmami v  regionu 
a  snažím se také zmírňovat dopa-
dy koronavirové krize na  trh práce. 
Znamená to tedy opustit prestiž-
ní pozici ve  státní správě a  vstoupit 

znovu do  nejistých politických vod, 
ve  kterých můžete i  utonout, pokud 
si nedáváte pozor. Já jsem nejenže 
neutonula, ale myslím si, že i  těmi 
rozbouřenými vodami jsem během 
sedmi let ve  Sněmovně proplavala 
s  čistým štítem. Neměla jsem totiž 
žádné skandály, neseděla jsem v  do-
zorčích radách nebo představen-
stvech podniků, nepolitikařila jsem, 
nedrala se do  ministerských pozic. 
Podařilo se mi získat nemalé peníze 
na rekonstrukce školek. Individuálně 
pomáhala lidem, kteří se na mě obrá-
tili. Spolu se Sdružením obrany spo-
třebitelů jsem hájila občanská a spo-
třebitelská práva občanů. Ostatně 
předsedkyně Sdružení Gerta Mazalo-
vá mi tehdy napsala: „dovolte, abych 
Vám poděkovala za  všechnu pomoc 
a vstřícnost, kterou jste poskytla na-
šemu sdružení a  tím i našim spotře-
bitelům. Přijala jste nás vždy, když 
jsme za Vámi přišli s návrhy, jak po-
moci těm nejslabším, kteří se na nás 
neustále obracejí v našich poradnách 
s  prosbami o  pomoc, vždy jste nám 
ochotně naslouchala a pomohla vždy, 

když to bylo jen trochu možné. Jste je-
dinou poslankyní ve Vašem kraji, kte-
rá byla ochotna plnit svůj předvolební 
slib a pracovala skutečně pro lidi, kte-
rými byla zvolena, a to nejen ve svém 
kraji, ale i  všech ostatních.“ Zkrátka 
odváděla jsem práci poslance, a  to 
nejen v Praze, ale především v našem 
regionu. Snažila jsem se jít občanům 
příkladem, že politiku je možné dělat 
slušně. Je to možná dáno tím, že jsem 
profesí stavební inženýrka a jsem tedy 
zvyklá budovat. Nicméně tím rozho-
dujícím impulsem se znovu ucházet 
o hlasy voličů bylo uvědomění si, že 
mě doma v  tuto chvíli už nikdo ne-
potřebuje. Před dvěma lety totiž man-
žel podlehl rakovině a dcery mám už 
dospělé, mají práci a dělají mi radost. 
Mohu se tudíž opravdu naplno vě-
novat pouze práci poslance a  jde jen 
o  to, zdali využiji všechny své dosa-
vadní zkušenosti a půjdu jako poslan-
kyně hájit zájmy občanů našeho kraje.

Ing. Vladimíra Lesenská,
jednička kandidátky

Svobody a přímé demokracie
Zadavatel/zpracovatel: SPD

Do třetice všeho …?

Hejtman jednal s polským vojvodou
Vojvoda Dolnoslezského vojvodství Jarosław Obremski (na fotografi i vlevo) přijal 

pozvání hejtmana Martina Červíčka ke společnému pracovnímu setkání. Na jednání 
v Náchodě se věnovali tématům mezinárodní dopravy, zdravotnictví nebo kultury.

Polskou stranu zajímala především připravenost Česka k napojení na dostavova-
nou polskou dálnici S3, tedy dokončení dálnice D11 z Hradce Králové na hranice 
v Královci u Žacléře. S propojením dálničních sítí obou zemí se v této lokalitě před-
pokládá až v roce 2026. Obtížnější situace může nastat v případě plánované polské 
dálnice S8, jejíž pokračování z Kladska se zvažuje v různých variantách.

„Věnovali jsme se také plánovanému vysokorychlostnímu železničnímu spojení Pra-
hy a Varšavy, které má vést přes Královéhradecký kraj. Je naším společným zájmem, 
aby padlo konečné rozhodnutí o přesném vedení trasy. Tato investice má strategický 
význam pro obě strany a je v souladu s koncepcí evropské unie, která má preferovat 
železniční dopravu před leteckou,“ říká hejtman Martin Červíček.

Podpořte 29. září již

25. ročník

Květinového dne!

V  tomto pro všechny náročném 
roce nebylo možné uskutečnit stej-
ně jako loni v  obvyklém termínu 
a  tradiční podobě každoroční květ-
novou celonárodní veřejnou sbírku 
nazvanou Český den proti rako-
vině, známou jako Květinový den. 
Termín letošní charitativní akce byl 
tedy Ligou proti rakovině přesunut 
na středu 29. září 2021. Dobrovolní-
ky budete moci potkat v ulicích ješ-
tě také ve čtvrtek 30. září a v pátek 
1. října. Kampaň ve formě pouliční-
ho prodeje žlutých kytiček měsíč-
ku lékařského se zelenou stužkou 
v  ceně 20 Kč a  rozdávání informač-
ních letáků bude věnována potřebné 
prevenci nádorů ledvin, močového 
měchýře a  prostaty. V  této nelehké 
době si více než jindy většina z  nás 
uvědomuje, že zdraví je jednou z nej-
cennějších životních hodnot. Proto 
pevně doufáme, že i v novém termí-
nu se budeme moci jako každý rok 
spolehnout na  podporu a  vstřícný 
přístup veřejnosti! Liga proti rako-
vině Náchod, z.s.

Klub autorů literatury faktu (KALF) 
Praha a Město Jaroměř pořádalo ve čtvr-
tek 16. září 2021 v  budově divadla XX. 
ročník udílení literárních cen Miroslava 
Ivanova za knihy literatury faktu.

Jde o  významnou kulturní akci 
spolku spisovatelů KALF, který zalo-
žil PhDr.  Miroslav Ivanov (na  obrázku 
akademického malíře Jiřího Škopka), 
významný rodák z Josefova, známý spi-
sovatel, čelný představitel a  zakladatel 
KALF v  roce 1986. V  současné době je 
z  Jaroměře členem toho spolku bývalý 
starosta města Ing. Jiří Klepsa a od roku 
2009 PhDr. Jiří Uhlíř z Josefova.

Město Jaroměř je již tradičně mecená-
šem a  fi nančně podporuje tento spolek 
spisovatelů, jehož zakladatel Miroslav 
Ivanov (1929-1999) pochází právě z  Jo-
sefova. Již v roce 1967 se Ivanov stal spi-
sovatelem z  povolání. Do  konce svého 
života napsal více jak 30 knih literatury 
faktu, reportáží i  cestopisů a  čtyři kni-

hy pro mládež. V  roce 1987 získal titul 
zasloužilý umělec, roku 1994 ho město 
Jaroměř jmenovalo čestným občanem. 
S tímto spisovatelem úzce spolupracoval 
i jeho přítel fotograf Václav Novák z Ja-
roměře.           (KP)

Udílení literárních cen v Jaroměři

VZPOMÍNKA
Dne 24. 9. 2021 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná

manželka, maminka a babička

paní Kristina Dvořáková z Náchoda.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná manžel Libor,
děti Monika, Petr a vnuci Lukáš a Pavel

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 24. 9. 2021 uplyne jeden smutný rok,

co nás opustil tatínek, děda a strýc 

pan Josef Ptáček z Náchoda.
Stále vzpomínají synové Aleš s rodinou a vnoučaty,

Ivan s rodinou a vnoučaty a manželka Ludmila.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,

výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133

E-mail:

servisokendveri@seznam.cz

https://servisokendveri.webnode.cz/

Oblastní nemocnice Náchod nava-
zuje na dříve pravidelně organizované 
preventivní Dny zdraví v areálu nemoc-
nice. Vzhledem k uplynulým událostem 
je ovšem letošní Den zdraví, který se 
uskuteční v sobotu, 25. září od 13 do 18 
hodin v areálu nemocnice Náchod, zce-
la výjimečnou akcí s  podtitulem „Re-
gion děkuje zdravotníkům“. Náchodští 
zdravotníci mají totiž za sebou zcela jis-
tě nejnáročnějších 18 měsíců v historii 
nemocnice. 

Když se v březnu 2020 objevily první 
zprávy o nemoci Covid-19, znamenalo 
to pro zaměstnance nemocnice velké 
přípravy na boj s  neznámou nemocí. 
Zdravotníci chystali nové postupy, no-
vou organizaci příjmu pacientů, studo-
vali lékařská doporučení zahraničních i 
tuzemských odborníků, změny se děly 
i na stavební úrovni. Podzim 2020 pak 
znamenal uplatnění všech připravova-
ných scénářů v  praxi, počet hospitali-
zovaných pacientů narůstal. Epidemie 
na Náchodsku dosáhla vrcholu v lednu 
a v únoru 2021. Přestože byli lékaři, 
zdravotní sestry, ošetřovatelé i sanitáři 
velmi přetížení, nevzdali se. A jakmile 
se covidová oddělení na jaře vyprázd-
nila, začalo velké stěhování do nových 
pavilonů. Hned poté se restartovala 
operativa, která byla nařízením vlády 
v  době pandemie utlumena. Na rozdíl 
od předchozích letních měsíců, které 
bývaly časem odpočinku, se operační 

týmy ze všech sil snažily alespoň částeč-
ně dohnat půlroční výpadek. 

Zvláště v  prvních vlnách pandemie 
nemocnice s vděčností přijímala mate-
riální, potravinovou i lidskou podpo-
ru od obyvatel regionu. Proto bychom 
nyní chtěli veřejnosti, ale především ná-
chodským zdravotníkům, poděkovat. 
Program Dne zdraví koncipujeme tak, 
aby zdravotnický preventivní program 
doplnil obsah kulturní, který potěší co 
nejvíce návštěvníků. Koncerty známých 
interpretů doplňujeme stánky s  občer-
stvením, regionálními potravinami, 
zábavným fotokoutkem, vystoupením 
kouzelníka a dalšími atrakcemi.

Mezi zdravotnickými preventivní-
mi programy nabízíme v tento den vy-
šetření protilátek IgG proti Covid-19 
pouze za cenu materiálových vstupů 
250 Kč (běžně 480 Kč). 

Vstup do areálu nemocnice bude 
zdarma, podmíněn aktuálními vládní-
mi opatřeními proti šíření Covid-19. 

Program: 
13:00 zahájení akce,  13:05 - 13:10 

1. vystoupení mažoretek před pódi-
em,  13:10 - 13:50 ANNA JULIE SLO-
VÁČKOVÁ, 14:40 - 15:40 JAKUB 
DĚKAN & BAND, 15:45- 15:50 2. vy-
stoupení mažoretek před pódiem, 15:50 
- 16:10 kouzelník MR. CARLO, 16:40- 
17:40 PEKAŘ, 18:00 konec akce

DEN ZDRAVÍ V NÁCHODSKÉ NEMOCNICI

VZPOMÍNÁME
Dne 24.9.2021 uplyne jeden rok, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička 

paní Jiřinka Dobešová z Náchoda.

Stále s láskou vzpomínáme. Moc nám chybíš.
Máme Tě v srdci. Zarmoucená rodina
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Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

KAMENNÁ PRODEJNA
ruční nářadí  servisní a garážová technika, 

obráběcí stroje a příslušenství

RÁDI VÁM PORADÍME:
Kontakt na prodejnu a e-shop:
mobil: +420 606 606 742
e-mail: prodejna@cdsnachod.cz

mobil: +420 725 719 709
e-mail: murban@cdsnachod.cz

NÁŘADÍ  NÁCHOD
Nejen dobré nářadí.7 000 položek

SKLADEM

www.naradinachod.cz
až 40 000 položek

nebo online obchod

PRODEJNA
Broumovská 349 
(areál celního deklarantu)
Náchod - Běloves 547 01

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí - pátek 8:00 - 16:30 hod.

KUCHYŇSKÉ STUDIO
 3D návrh ZDARMA
 Zaměření technikem ZDARMA
 Montáž kuchyně na míru
 Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 

Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: Požadujeme: Nabízíme: 

Už po  dvaadvacáté zažilo Divadlo 
v  Náchodě pořádnou porci mužské 
krásy a sympatií. Na fi nálovém galave-
čeru se volil Muž roku 2021. Dvanáctka 
mladých sympatických mužů nikoho 
nenechala na  pochybách, že jsou to 
právě oni, kdo se mohou o  titul Muž 
roku 2021 ucházet. Předvedli nejen vy-
pracovaná těla, ale také um a vědomos-
ti. Titul Muž roku 2021 získal Lukáš 
Vyšehrad – číslo 8. 

„Není lehké pořádat v této době akce 
o  více lidech, vždycky mi spadne ká-
men ze srdce, když to mám za  sebou. 
Zvoleným Mužům roku gratuluji, budu 
rád, pokud uspějí na  světových soutě-
žích mužské krásy. A děkuji všem, kdo 
se na zdárném průběhu tohoto roční-
ku podíleli,“ uvedl spokojený David 
Novotný a  dodal, že se mohou noví 
zájemci o soutěž už hlásit na webových 
stránkách soutěže Muž roku.

Nejkrásnější muži v republice pro rok 2021!
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ŠTÍPAČKU
ŠTÍPAPAČKUPAČKU

TECHNICKÉ PARAMETRY

SCHEPPACH HL 1010:

Štípací tlak: 10 t

Rychlost štípání: 5,2 cm/s

Rychlost zpět: 22 cm/s

Délka polena: 61,5 / 89 / 137 cm

Doporučený průměr polena: 12 – 40 cm

LUKÁŠ NĚMEC
Bezděkov n. M. 154

IČO 73644102

605 957 399
VOLEJTE

550 Kč 
DEN

+ VRATNÁ 
KAUCE

ČTYŘKOLKY SKÚTRY ELEKTROVOZÍTKA AUTODÍLY

www.autoramax.cz Ostašská 414, Police nad Metují  549 54+420 608 111 830

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady

tlumočeníTel. 603 440 969 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

TELEVIZNÍ DOTACE!
Novasport 3, 4 a Eurosport do Vaší 
televize
Montáž nového satelitu u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit? Zprovozníme 
televizi přes internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz

tel.: 778 880 006

   

PŘÍJMU ŘIDIČE 
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

NEBO BRIGÁDNĚ, ALE TŘEBA TAKÉ

VITÁLNÍHO DŮCHODCE, NA VNITROSTÁTNÍ 

PŘEPRAVU SE 120 m3 SOUPRAVOU

C, E + karta do tachografu podmínkou, znalost ČR 
výhodou. Nabízím 100% volných víkendů a svátků, 
důchodové připojištění, práce v dobrém kolektivu.

Mzdy srovnatelné s prací řidiče MKD

40 až 45 tisíc čistého.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.
737 430 223

NĚMČINA
Překlady - běžné, 
odborné, soudní

Výuka - kurzy i individuální

Tel. 603 440 969

Dotace

pro malé

prodejny
Královéhradecký kraj podal 

žádost do  programu „Obchůdek 
2021+“ za  3 miliony korun. Pokud se 
podaří dotaci získat, částka se rozdělí 
mezi provozovatele malých prode-
jen v  obcích do  tisíce obyvatel, nebo 
v obcích do třech tisíc obyvatel, jejichž 
místní část má do tisíce obyvatel a na-
chází se v ní maximálně jedna maloob-
chodní prodejna. 

Zachování prodejen v  menších ob-
cích je důležité pro udržení komfortu 
bydlení na  venkově. Královéhradecký 
kraj podporuje zachování takových 
prodejen ve spolupráci s obcemi vlast-
ním dotačním titulem již tři roky. 
O  tento dotační program dlouhodobě 
evidujeme značný zájem. Od roku 2019 
až dosud Královéhradecký kraj podpo-
řil celkem 224 žádostí za  8,4 miliony 
korun. Žádosti o fi nanční podporu až 
do výše 50 tisíc korun budou podávat 
provozovatelé prodejen v rámci speci-
álního krajského dotačního programu 
během listopadu letošního roku.

Mezi uznatelné výdaje pro dotaci lze 
zařadit veškeré fi nanční prostředky vy-
naložené na  zaměstnance podílejícího 
se na chodu prodejny. Dále se započí-
távají náklady na  pronájem prodejny 
či skladu, vytápění, osvětlení a  služby 
související s chodem prodejny. Do do-
tace lze zahrnout také výdaje spojené 
s telekomunikačními službami a připo-
jením k internetu či obsluhou bezhoto-
vostních plateb. Uznatelné výdaje musí 
být vynaloženy v  roce 2021, od  ledna 
do konce října. Dotace budou proplá-
ceny na základě předložených dokladů, 
jejichž výčet bude specifi kován ve  vý-
zvě. Podrobnější informace jsou od 
13. září 2021 k dispozici na dotačním 
portálu Královéhradeckého kraje.

Plavci pozor!
Bývalí závodní plavci!! Přijďte 

zavzpomínat na legendárního trené-
ra a plavčíka Zdeňka Mazače do baru 
„U Lípy“ na náchodském Masary-

kově náměstí. V  pondělí 4. 10. 2021 
v  19 hodin. PS: Pokud máte fotky, 
přineste je sebou. Těšíme se.



*Rozvedený 48/173 hledá ženu na  se-
známení. Zájmy zahrádka, rekreačně 
kolo, procházky apod. Náchod a  okolí. 
Tel. 605 915 280

*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041

*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním 
vlastnictví v Náchodě, upřednostním lo-
kalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. 
Možnost koupě bytu i s nájemníkem. Tel. 
774 223 981
*Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před re-
konstrukcí. Tel. 608 66 77 30

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (neby-
tový prostor) v  blízkosti centra Nového 
Města nad Metují (cca 250 m od autobu-
sového nádraží). Lze využít jako kance-
lář či poskytování služeb. Po  kompletní 
rekonstrukci. Součástí je WC, umyvadlo 
a  další místnost. Prostor se skládá ze 
dvou místností. Nájem 6.000 Kč za 40 m2 
+ energie.  Tel. 733 735 709
*Pronájem velké garáže v  Bělovsi. 
Možnost garážování obytných přívěsů, 
nákladních a  osobních vozidel. Cena 
1000 Kč os. aut. za měsíc, obytný přívěs 
1400 Kč, nákladní vozidlo 1500 Kč. Tele-
fon 602 145 222

*Prodám dřev. chatu 15 m se zahradou 
cca 430 m, zahr. kolonie Nachod - Kra-
molna. Info: 775 652 622
*Koupím les i  s  pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napadený 
kůrovcem. Platím ihned a  hotově. Tel.: 
773 585 290

*Koupím garáž v  Náchodě. Telefon 
727 818 427
*Koupíme garáž v  Náchodě, pouze Pl-
hov. Rozumnou cenu respektujeme. 
Kontakt: jasa.jansa@seznam.cz. Tel.: 
723 299 727

*Prodám levně zánovní nábytek. Bot-
ník 200,- obyvák. stěna 850,- PC stolek 
200,- knihovna 200,- sedací souprava se 
stolkem 3500,- stůl a 4 židle 400,-  Tele-
fon 773 652 085
*Prodám smrkové palivové dřevo 
do  průměru 22cm. Metrované. Cena 
750,-/prms. Možnost dovozu. Tel. č. 
733 644 249
*Prodám krmné brambory 3Kč/kg. Ná-
chod, tel:604 604 801
*Prodám úplný automatický nivelač-
ní přístroj Ni 050 výrobce CARLZEISS 
JENA. Cena dohodou. Kontakt: Náchod 
mob. +420 603 908 821
*Prodám tesařskou sekeru TESLICI 
za 500 Kč. Tel. 774 59 59 81
*Prodám pohovku, rozměry 210 x 85 
x 84 cm, barva šedá, za  1.500 Kč. Tel. 
736 277 054 
*Prodám elektrické kolo KORA-
DO, nutno koupit novou baterii. Tel. 
737 671 837

*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, 
hodinky, diskrétnost zaručena. Respek-
tuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i  ce-
lou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606  56  49  30 
*Koupím historické rybářské věci. Mo-
bil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafie, reklamní fotografické materiály. 
TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry 
apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a  náhradní 
díly na  hodinky PRIM - pláště, sklíč-
ka, řemínky, ciferníky, strojky a  další 
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PRODÁM

KOUPÍM

SEZNÁMENÍ

Kromě pronásledování židovských spoluobčanů největší tragédii Náchodska 
z druhé světové války představuje událost, k níž tu došlo na počátku prvního stan-
ného práva právě před osmdesáti lety 30. září 1941. Tehdy bylo v Náchodě a okolí, 
na Policku a Úpicku, které v té době bylo součástí náchodského okresu, v nočních 
a ranních hodinách zatčeno naráz na 50 lidí. Po převzetí gestapem byli postupně 
posílání bez jakéhokoliv soudu do likvidačního koncentračního tábora Mauthau-
sen, kde byli až na čtyři všichni do roka umučeni.

Kolem této tragédie panuje mnoho nejasností. Zdá se, že to měla být odveta za sa-
botáže, k  nimž především na  uvedených lokalitách docházelo. Přitom zatčení se 
mezi sebou většinou vůbec neznali. Byl mezi nimi velký věkový rozdíl. Nejmladším 
bylo něco přes 20, nejstarším již skoro 70. Zarážející je také to, že pokud se několika 
podařilo před zatčením uprchnout, gestapo již po nich dále nepátralo. Nabízí se vy-
světlení, že ani tolik nezáleželo na případném provinění, nýbrž bylo potřeba přede-
vším naplnit počet. Protože zatčení prováděli vedle gestapa čeští četníci a policisté, 
dovídáme se z jejich podacích protokolů alespoň v některých případech jako důvod 
vzetí do vazby podezření z komunistické činnosti. Při dalším bádání se však i toto 
odůvodnění ukázalo jako problematické. Skutečně angažovaní komunisté, kterých 
v té době na Náchodsku nebylo mnoho, byli již v té době zatčeni a někteří z nich 
dokonce válku přežili.

U některých zatčených 30. září se například podařilo prokázat pouze jejich účast 
ve  volební komisi za  KSČ v  roce 1935. Jejich potomci třeba tvrdili, že se odboje 
nezúčastnili a  na  toto téma se většinou nepodařilo nalézt ani příslušné doklady. 
Někteří z pozůstalých u svých blízkých dokonce jakoukoliv angažovanost v komu-
nistické straně kategoricky popírali. Snad jediný jednotící prvek pro tyto zatčené 
a  později umučené je ten, že se většinou mohlo zdát, že jsou to málo významní 
lidé, u nichž předpokládali ti, co je vybírali, že se jim za žádného režimu nedostane 
patřičného zastání.

Z  lidského hlediska se sluší uvést, že potomci například vzpomínali, že četníci 
na Policku měli při zatýkání přilby naražené hluboko do čela, aby nebylo vidět, že 
mají v  očích slzy. Někteří náchodští policisté zase zatýkané upozorňovali, aby se 
teple oblékli, že jejich zatčení bude nadlouho. To je např. případ Karla Volného, otce 
známého náchodského básníka Libora Volného.

Zatčení z Náchodska a Policka byli shromažďováni na policejním úřadě v Nácho-
dě (dnes katastrální úřad), kde si je přebíralo gestapo. Pro jejich převoz do úřadovny 
a vězení v Hradci Králové muselo dokonce zjednat celý autobus. O to více je zará-
žející, že v knize policejního úředníka Jana Šimáně - Je tady gestapo! z roku 1946 
je sice z  doby protektorátního Náchodska mnoho zajímavostí, ale o  této tragédii 
takového rozsahu zde není ani zmínka.

Tato smutná událost má mnoho rozměrů. Třeba Otto Hamza ze Žďáru nad Me-
tují měl zrovna po svatbě. Zdá se neuvěřitelné, že vdova těsně po druhém období 
stanného práva v roce 1942 mohla vydat parte s místem úmrtí jejího manžela Maut-
hausen. Antonín Tuček z Dolních Rybníků měl v době zatčení pouhé dva měsíce 
po svatbě. Jinak statný a poměrně mladý muž (35 let) zemřel v Mauthausenu za ne-
celý měsíc po zatčení. Jeho manželka si již nikdy znova neprovdala.

Stopy této tragédie, byť skryté, nacházíme dodnes. Josef Vávra, jeden ze zatčených 
30. září 1941, je jedinou obětí druhé světové války v Trubějově. To podobně platí 
i o jiných lokalitách. V samotném Náchodě ze sedmnácti zatčených přežil jediný. 
I tak se zde jedná o největší počet obětí z jednoho případu.

Zejména v dnešní době, kdy vymírají pamětníci a pro některé vykladače historie 
mají lidské životy různou cenu, na tuto tragédii Náchodska, jejíž výročí si připo-
meneme 30. září, se proto nesmí zapomínat. Václav Sádlo (Fotografie je z knihy 
Náchod za protektorátu, autor Václav Sádlo a Alena Čtvrtečková)

80 let od neznámé tragédie Náchodska

NEBYTOVÉ PROSTORY

BYTY

NEMOVITOSTI

–

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.: 603 549 451

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 59,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

Nabízíme práci
na dohodu

obsluha parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro důchodce 
apod.

Tel. 602 145 222

díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451 
*Koupím staré filmové plakáty a  jiné. 
TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a  vše o  Vánocích. TEL.:722 907  510 
*Koupím starý nábytek i celou pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510

*Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj., 
různé vláčky MERKUR aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek a  jiné zají-
mavosti do  r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, 
plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterá-
ny atd. TEL.: 608 811 683

*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím vše s  hodinářskou témati-
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa-
gační materiály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např. od  fy PRIM 
a dalších značek. TEL.: 777 579 920

* Sekání trávy rotační sekačkou, křo-
vinořezem. Tel. 702 058 279

*ŠTĚKÁM, pouze když jsem sama. Po-
hlídáš mě, když je můj páníček v  práci? 
Jinak jsem hodná, přítulná, menšího 
vzrůstu. Hlídání prosím v  okolí centra 
Náchoda. Tel:732 265 577
*Nabízím řešení paranormálních (ano-
málních) aktivit v  domech či bytech, 
včetně odvádění entit. Diskrétně. Vy-
hledám geopatogenní zóny ZDARMA, 
za cestovné. Tel. 774 814 111
*Převedu záznamy z videokazet na DVD 
nebo flešku, levně. Tel. 777 554 484
*Přijmeme muže, ženy i seniory na roz-
voz knih, 80 hod. měsíčně. 12-20.000 Kč/
měs. Tel. 777 803 359

*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS 
a DV kazet, skenování negativů a diapo-
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767

*Koupím Škoda Favorit nebo Forman. 
Pouze v  zachovalém a  původním stavu. 
Tel.: 777 222 232

RŮZNÉ

AUTO - MOTO
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Odsekaná skála na Pánově cestě
Na Pánově cestě v Polických stěnách 

bylo v  ostré zatáčce ve  skalní soutěsce 
odlámáno několik metrů skály. Na ces-
tě, která je v  koruně široká pouhé tři 
metry, hrozilo totiž při průjezdu dlou-
hých nákladních vozů se dřevem po-
škození skály i  lesní techniky. O povo-
lení k  odstranění části skály požádal 
vlastník lesa, tedy Benediktinská hos-
podářská správa Břevnov, s.r.o. „Samo-
zřejmě jsme udělení výjimky zvažovali. 
Předpokládáme ale, že zatížení cesty se 
výrazně zvýší kvůli kůrovcovým těž-
bám. Odtěžená plocha je velká asi tři 
krát čtyři metry, ve  vlhkém prostředí 
skála opět brzy poroste mechy a  lišej-
níky. Stopy po  historických úpravách 
skal, po lámání kamene nebo po stavbě 
lesních cest z  pískovcových bloků jsou 

na  Broumovsku k  vidění na  mnoha
místech. Tato skála na  dně údolí není 
významným skalním útvarem, nedo-
chovaly se na  ní žádné historické ani 
geodetické značky. Nyní bude cesta 
bezpečně průjezdná,“ vysvětluje Petr 
Kuna z  Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR. Podobný zásah ze stejné-
ho důvodu byl v  pískovcových skalách 
Broumovska v minulosti povolen i  jin-
de, konkrétně na konci devadesátých let 
na Kraví hoře v Adršpašsko-teplických 
skalách, dnes tam už skalní povrch zce-
la zestařel a nepoutá pozornost. 

V  blízké době se pravděpodobně 
výrazně zvýší zatížení Pánovy cesty kvů-
li odvozu dřeva. Nedostupnost zdejších 
skalních terénů totiž způsobuje, že se ne-
daří zastavit napadení smrkových porostů 

kůrovcem. Na  hřebeni Brou-
movských a Polických stěn se 
ohniska kůrovce koncem léta 
zvětšila nebo propojila. Dříví 
bude potřeba dopravovat ope-
rativně všemi typy odvozních 
souprav. Na  úplně nedostup-
ných místech zůstanou napa-
dené porosty bez zásahu stát, 
zcela ponechány přírodním 
procesům, obranná opatření 
proti šíření kůrovce pak bu-
dou v okolí. 

Text a foto Petr Kuna

Město na skále
U  příležitosti výročí 520 let od 

založení města vyšla nová fotografi cká 
publikace o  Novém Městě nad Metují 
– „Město na  skále“, která navazuje 
na  publikaci „Český Betlém“, vydanou 
přesně před dvaceti lety. Čerstvá novin-
ka byla pokřtěna počátkem září 2021 
v Městské knihovně, která ji také vydala. 
Během křtu bylo možné prohlédnout si 
také výstavu snímků Radovana Krtičky, 
autora křtěné foto publikace, kterou svý-
mi texty doplnil Petr Minařík. Na pro-
gramu křtu nechyběl ani krátký vhled 
do  historie města. Potěšení nad novou 
publikací vyjádřil i  starosta města Petr 
Hable, který jí popřál do  vínku: „Nové 
knize Město na skále přeji při nejmen-
ším takový úspěch, jaký měla její před-
chůdkyně Český Betlém“.

Stínání kohouta
Lipový list, z. s.,
pořádá v sobotu 

18.9.2021
od 15:00 hodin

STÍNÁNÍ KOHOUTA,
Lipí u Náchoda, hostinec 

„U Nováků“. 

K dobré náladě hraje Klapeto. 
Pořadatelé se těší na hojnou 
účast kostýmních účastníků

při stínání zlotřilého
opeřeného vetřelce.

Občerstvení zajištěno.
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ZŠ a MŠ a obec Dolní Radechová vás srdečně zvou na osla-
vu 130 let školy 19.9.2021 ve 14 hodin na školní zahradě. 

Můžete se těšit na jízdu na koních, maxi skluzavku, tvořivé díl-
ničky, malování na obličej, ukázku hasičských dovedností atd. Při 
této příležitosti se bude konat i den otevřených dveří školičky, kdy si 
budete moci prohlédnout i materiály z její historie.

130 let školy


